Referat fra styremøte NVK
DATO:

Styremøte 23. februar 2016

Styret:

Tilstede: Anders Simensrud, Øystein Eriksen, Kai-Rune Johannessen, Marius
Kjønsberg, Signe K. Hotvedt, Geir Henning Strøm, Anne G Langeland.
Forfall: Harriet Wiggen, Bente Holm
Britt Svendsen sekretær (ikke styremedlem).

Neste leder Fuglehunden

Neste styremøter

FH 03-16 (frist 24.03.16) Geir Henning Strøm
FH 04-16 (frist 20.05.16) Anne G Langeland
FH 05-16 (frist 23.07.16) Avlsrådet
FH 06-16 (frist 01.10.16) Jakrådet
4. april kl 18.00
2. mai kl 18.00
6. juni kl 18.00

PROSJEKT / SAK:

ANSVAR:
Godkjenne referat fra 04.01.2016 og 07.02.2016

Alle

Oppfølging:
Stillingsinstruks. Utsettes til neste møte.
Oppdatering av lovene på nett. Marius sjekker status med FKF.

Marius

Sak 16-013

Konstituering av nytt styre
Øystein Eriksen, nestleder
Kai-Rune Johannessen, avlsrådsleder
Marius Kjønsberg, leder av jaktråd
Geir Henning Strøm, medlem av jaktråd, NVC
Harriet Wiggen, redaktør Fuglehunden, repr. Fra NVK i Fuglehunden AS
Signe K. Hotvedt, nettside/IT
Anne G Langeland, varamedlem, medlem i AR KV

Sak 16-014

Utpeking av nye utvalgsmedlemmer
Arbeidsgruppe vedr medlemsverving: Signe K Hotvedt, Marius Kjønsberg

Sak 16-015

Oppfølging av vedtak fra RS 2016
1. Årboka
Etterslep på årboks for 2014 og 2015. Målsetning om å få dette på nett innen
sommeren 2015.
2. Medlemsverving.
Signe K og Marius presenterer forslag til tiltak på neste styremøte.
3. Camp Villmark og tilsvarende arrangement
Pkt 2 i vedtaket legges inn som nytt kulepunkt under distriktstiltak på
nettsiden.
4. Endring av tildelingskriterier for avls- og oppdretterpris for LV
Avlsrådet i samarbeid med jaktrådet utarbeider forslag til nye kriterier for LV.
Presenteres før sommeren.
5. NVK Visjonsplakat
Redigert revisjonsplakat, i tråd med vedtak i RS, løftes opp på nettsiden.
Distriktene oppfordres til å presentere den i sine medlemsmøter.
6. Handlingsplan for 2016
Apport: avventer svar fra arbeidsgruppen som er nedsatt. Vil deretter bli fulgt
opp fram mot RS 2017.
Agder: Anders tar kontakt med Agder for å prøve å få på plass ny DR.
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KRJ/BS
SKH/MK
SKH

KRJ/MK

Sak 16-016

Sak 16-017

Forslag til tildeling av Gullmerke
AS
HS har mottatt forslag på kandidat til gullmerke. Saken tas opp på neste
styremøte ifht flere mulige kandidater.
Ny nettside/FB
Signe K redegjorde for status. Ståle G har sammen med Signe K jobbet med ny
nettside. Med bakgrunn i klubbens økonomi anbefales en løsning som klubben
setter opp og drifter selv. Det må tas stilling til om dette skal være et lønnet
verv, kontrakt osv.
Det er viktig å en videreføring av NVC i en eller annen form.
Signe K og Ståle fordereder sak til neste styremøte. Det tas sikte på en endelig SKH
beslutning i mai -16.

Regnskap

Utsettes til neste møte.

Avlsrådet

- NVK er tatt opp som medlem i verdensforbundet for LV. KRJ svarer på brevet.
- Jørgen Ødegård har startet jobbingen med utfordringene rundt importer og
indekser.
- Rasekompendiene skal etter planen være ferdig før sommeren.
- Det vil bli invitert til dommerkonferanse i begynnelsen av 2017. Informasjon
om dette sendes til dommere som dømmer våre raser senest i august -16.
- Møte med den svenske og finske vorstehhundklubben. KRJ lager et brev der
det inviteres til møte på avlsnivå.
- Nye kriterier for oppdretter og avlspris for LV.

Jaktrådet

Sesongen har startet med veldig gode resultater.

”Fuglehunden”

Frist for melde sin interesse til å starte i VM er 1. mai. Informasjon med kriterier
legges på nettsiden.
Utsettes til neste møte.

EVT

Landssamling 2018.
Søknadsfrist er 1. mars. Hordaland har jubileum i 2018. Mulig samarbeid med
Buskerud. AGL tar dette opp med Hordaland og saken tas opp på neste
styremøte.
Sponsor:
Øystein presenterer arbeidet som ble gjort i fjor på neste styremøte.
Alle må tenke mulig løsninger fram til neste styremøte.

MK/SKH

AGL

ØE

DK/RS 2017
Det er kommet forslag om å avholde DK/RS fra lørdag til søndag. Vurderes
fram mot sommeren ved å se på kostnader osv.
DK/RS 2017 avholdes helgen 28.-29. januar 2017.
EM 2016
Leder har fått henvendelse om å kunne stille to norske hunder som
representerer Norge i EM fra Anders Due. Ole M. Enberget er fører av
hundene; Kragborg Pippi og Towas Karo.
Det settes opp håndteringsrutine for neste år.

JR

Innkommet post
Referat fra møte NKK-IT og FKF 08.12.2015. Tas til orientering.
Fuglehunden – strategiprosess. Tas til orientering.
Høring - endring i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst – NKK. Tas til
orientering.
Høring - NKK instruktørutdannelse Trinn 1. Tas til orientering.
Høring - endring av NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. AR svarer på høringen. Sendes til HS
etter behandling i AR og før den sendes ut.
Høring – samarbeidsavtale med NJFF . Anders sjekker med FKF om de svarer. Sak til neste styremøte.
Nye medlemmer til SU Sør-Øst. Tas til orientering
Anerkjent prøve 54-15036. Tas til orientering.
Agenda styremøte 23.2.2016

Arbeidsgruppe Blodspor-Konkurransespor. Tas til orientering.
Dispensasjon fra jaktprøvereglementet. Tas til orientering.
NVK medlem av verdensforbundet for LV. KRJ svarer på dette brevet, se ovenfor.
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